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§ 94

Avgiftsfri torghandel och markupplåtelse för
uteservering och handel 2021
Dnr KS/2021:312
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon avgift för
torghandelsplats för år 2021 samt upplåtelse av mark för uteserveringar
och handel på kommunal mark.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pandemin har marknader i Sverige blivit inställda under
2020 och fortsatt även under 2021.
De inställda marknaderna har lett till att många av de företag som åkt runt
på marknader har hamnat i en situation där de inte har samma inkomster
som tidigare på grund av minskad försäljning. Många av handlarna har
därför valt att åka runt och stå på torgen ensamma eller i mindre grupper
för att få ekonomin att gå ihop. Detta har bland annat lett till en ökad
efterfrågan och tryck på torghandelsplatser i Sunne.
Antalet gästnätter i Sunne har halverats under 2020 och det har även blivit
strikta restriktioner för restauranger. Detta har lett till minskade inkomster.
För att underlätta ekonomin för dessa företag har det föreslagits att
upplåtelse av mark för uteserveringar, torghandel och uppställning av varor
utanför butiker under 2021 ska vara avgiftsfria.
Inkomster för torghandel i Sunne Kommun 2019 var 24 750 exkl. moms
och 2020 36 000 exkl. moms.
Yrkande
Freddy Kjellström (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-05-19, § 64
Tjänsteskrivelse 2021-05-11
_____
Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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§ 64

Avgiftsfri torghandel och markupplåtelse för
uteservering och handel 2021
Dnr KS/2021:312
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon avgift för
torghandelsplats för år 2021 samt upplåtelse av mark för uteserveringar
och handel på kommunal mark.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pandemin har marknader i Sverige blivit inställda under
2020 och fortsatt även under 2021.
De inställda marknaderna har lett till att många av de företag som åkt runt
på marknader har hamnat i en situation där de inte har samma inkomster
som tidigare på grund av minskad försäljning. Många av handlarna har
därför valt att åka runt och stå på torgen ensamma eller i mindre grupper
för att få ekonomin att gå ihop. Detta har bland annat lett till en ökad
efterfrågan och tryck på torghandelsplatser i Sunne.
Antalet gästnätter i Sunne har halverats under 2020 och det har även blivit
strikta restriktioner för restauranger. Detta har lett till minskade inkomster.
För att underlätta ekonomin för dessa företag har det föreslagits att
upplåtelse av mark för uteserveringar, torghandel och uppställning av varor
utanför butiker under 2021 ska vara avgiftsfria.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-11
_____
Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Avgiftsfri torghandel 2021
KS/2021:312
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut någon avgift för
torghandelsplats för år 2021 samt upplåtelse av mark för uteserveringar
och handel på kommunal mark.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pandemin har marknader i Sverige blivit inställda under
2020 och fortsatt även under 2021.
De inställda marknaderna har lett till att många av de företag som åkt runt
på marknader har hamnat i en situation där de inte har samma inkomster
som tidigare på grund av minskad försäljning. Många av handlarna har
därför valt att åka runt och stå på torgen ensamma eller i mindre grupper
för att få ekonomin att gå ihop. Detta har bland annat lett till en ökad
efterfrågan och tryck på torghandelsplatser i Sunne.
Antalet gästnätter i Sunne har halverats under 2020 och det har även blivit
strikta restriktioner för restauranger. Detta har lett till minskade inkomster.
För att underlätta ekonomin för dessa företag har det föreslagits att
upplåtelse av mark för uteserveringar, torghandel och uppställning av varor
utanför butiker under 2021 ska vara avgiftsfria.
Utredning av ärendet
Under 2020 genomfördes en rad insatser för att stärka de näringar som
drabbats hårdast av pandemin. Inför 2021 var antagandet att samhället
skulle återgå till mer normala förhållanden relativt snabbt, men vi ser nu att
så inte är fallet. Därför har kultur- och näringslivsenheten de senaste
månaderna haft ett uppdrag att komma med förslag för hur vi ytterligare
kan stötta våra lokala företag. Borttagande av avgift är ett av de verktyg
kommunen råder över för att skapa lättnader för handel och besöksnäring.
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Ekonomiska konsekvenser

Budgeten för Kultur och Näringsliv kommer att finansiera kostnaden för
denna satsning inom ekonomisk ram
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-11

Per Branzén
Verksamhetschef
Beslutet skickas till:
Tekniska enheten

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare

